
Załącznik nr 4 do „Koncepcji pracy ZSA” Zadania do realizacji w obszarze Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły 

 

Lp. 

 

Rodzaj zadania 

 

Formy realizacji 

 

Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

- realizatorzy 

Dokumentacja 

zadania – 

potwierdzająca 

realizację 

Monitoring, 

okresowa ewaluacja 

Uwagi 

 Poprawa frekwencji                

w klasach maturalnych 

oraz klasach kończących 

naukę. 

 Kontrola frekwencji 

poszczególnych 

uczniów 

Raz 

w tygodniu 

Wychowawca 

klasy 

Zestawienia 

klasowe 

frekwencji 

Analiza frekwencji 

przez wychowawcę 

raz                                

w tygodniu 

 

Kontakt z rodzicami              

w przypadku 

nieobecności 

Po tygodniu 

nieobecności 

Wychowawca 

klasy 

Wpisy  

w dziennikach 

i zawiadomienia 

wysyłane  

do rodziców 

Kontrola dzienników 

lekcyjnych przez 

wicedyrektora 

 

Kontrola frekwencji  

w klasach przez 

wicedyrektora 

Raz 

w tygodniu 

Wicedyrektor Karta kontroli 

frekwencji 

  

Ewaluacja: analiza frekwencji klas raz w miesiącu na spotkaniu Zespołu Wychowawczego oraz analiza frekwencji po I i II semestrze. 

2. Objęcie opieką 

wychowawczą uczniów 

klas pierwszych 

Kontrola frekwencji 

poszczególnych 

uczniów 

Raz 

w tygodniu 

Wychowawca 

klasy 

Zestawienia 

klasowe 

frekwencji 

Analiza frekwencji 

przez wychowawcę 

raz                        w 

tygodniu 

 

Kontakt z rodzicami           

w przypadku 

nieobecności 

Po tygodniu 

nieobecności 

Wychowawca 

klasy 

Wpisy                       

w dziennikach 

-zawiadomienia 

wysyłane  

do rodziców 

Kontrola dzienników 

lekcyjnych 

przez wicedyrektora 

 



Rozmowa 

wychowawcy                    

z uczniem                           

i rodzicami 

Po tygodniu 

nieobecności 

Wychowawca 

klasy 

Wpisy  

w dziennikach 

i notatka ze 

spotkania 

 

Kontrola dzienników 

lekcyjnych 

przez wicedyrektora 

 

Rozmowa                 

pedagoga  z uczniem                              

i rodzicami 

Po tygodniu 

nieobecności 

Pedagog,  Notatka  

ze spotkania 

Wpis  

w dziennikach 

pedagoga   

Kontrola dzienników 

pedagoga   

przez wicedyrektora 

 

Rozmowa dyrektora 

szkoły  z uczniem                            

i rodzicami 

Po tygodniu 

nieobecności 

Dyrektor szkoły Notatka  

ze spotkania 

  

Ewaluacja: analiza  liczby uczniów skreślonych w poszczególnych miesiącach, po I i II semestrze 

 

3. Poprawa bezpieczeństwa 

uczniów  w  szkole 

Wzmocnienie dyżurów 

nauczycieli na 

przerwach 

Cały rok Wicedyrektor 

szkoły 

Harmonogram 

dyżurów 

 

Kontrola dyżurów raz        

w tygodniu 

przez wicedyrektora 

 

Wzmożona kontrola 

uczniów będących  na 

korytarzach         w 

czasie lekcji  

Cały rok  Wszyscy 

nauczyciele 

Zgłoszenia 

uczniów 

wychowawcy 

klas 

Obserwacja dyrektora  

Ewaluacja: rozmowa z nauczycielem, który nie pełnił dyżuru zgodnie z regulaminem. Analiza dziennika kontroli dyżurów po I i II semestrze. 

 


